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1. Výše finančních prostředků na včelařské „eurodotace“

Rok Příspěvek EU v €
(50 %)

Alokováno na 
včelařské dotace 

v Kč
2016 1 164 560 62 939 810
2017 1 250 510 67 580 061
2018 1 250 511 63 863 596



2. Včelařský rok 2016/2017

• první rok dle tříletého včelařského programu 2017 - 
2019

• vyplaceno 67 577 tis. Kč 
• počet podaných individuálních požadavků 2 916 ks 



2. Včelařský rok 2016/2017 - počet požadavků dle opatření



2. Včelařský rok 2016/2017 - přehled čerpání dle opatření



2. Včelařský rok 2016/2017 - graf vývoje čerpání



3. Koeficient krácení - uplatnění

§ Koeficient krácení se uplatňuje u některých 
opatření/podopatření v případě, že součet 
oprávněných nároků za všechna opatření 
programu převýší částku, kterou je možno 
v příslušném včelařském roce užít. U 
ostatních opatření/podopatření  se krácení 
neuplatní.

§ Krácení se nevyužívá: 
Boj proti varroáze, Úhrada nákladů na 
rozbory medu, TP vedení včelařských 
kroužků pro děti a mládež (max. 2 na 
jednoho vedoucího)  a Obnova včelstev - 
dotace na včelí matky.

§ Koeficient krácení se využívá: 
TP vzdělávací akce (přednášky, kurzy, 
semináře); TP zařízení na získávání a 
zpracování medu a RK zařízení pro kočování 
včelstev 



3. Koeficientu krácení - vývoj



4. Kontroly

• Administrativní kontrola  - 100% všech 
podaných požadavků 

     o dotaci 
(včetně faktur, příjmových dokladů, 
fotodokumentace, soupisek, seznamů 
ošetřených včelstev, potvrzení o vyšetření 
MVP, prodejních dokladů, registračních 
čísel chovatelů atd.)

• Kontrola na místě - každoročně min. 30 % 
vyplacených prostředků

- po výplatě dotace na základě analýzy 
rizika 
- před výplatou dotace – opatření TP 
vzdělávání, Obnova včelstev 
- protokol o výsledku KNM je zasílán 
povinné osobě (chovatel včel) 
     a kontrolované osobě – ČSV, z.s.



Kontroly na místě (KNM)

Zjištěné nedostatky u opatření 

Ø Technická pomoc vzdělávání

• při KNM před výplatou dotace (provádějí se 
teprve od včelařského roku 2016/2017) 
nebylo zjištěno závažné pochybení (pouze 
1x nebylo možné kontrolu provést, 
z důvodu chybně nahlášeno data konání 
akce)

• při KNM po výplatě dotace - nebyl splněn 
povinný počet 10 účastníků - 
registrovaných chovatelů včel nebo 
vzdělávací akce probíhaly současně 
(stejný lektor školil v jeden čas dvě různé 
skupiny chovatelů nebo naopak dva 
lektoři přednášeli v jeden čas jedné 
skupině chovatelů)



Kontroly na místě (KNM)

Zjištěné nedostatky u opatření 
Ø Technická pomoc, Racionalizace kočování 

– pořízení zařízení 
• chovatel včel pořízené zařízení vlastní, ale 

zařízení nevyužívá (z důvodu 
nepřiměřeného množství pořízeného 
zařízení či neprokázání chovu včel)

• u chovatele včel bylo nalezeno jiné zařízení 
v porovnání se zařízením, na něž čerpal 
dotaci (případně zařízení nebylo u 
chovatele včel dohledáno vůbec)

• chovatel požádal FÚ o vrácení DPH, 
přestože v požadavku prohlásil, že na 
pořízené zařízení odpočet DPH neuplatní

• při KNM nebylo možné ověřit, že se jedná o 
nové zařízení (nejasný původ a stáří 
zařízení)

• prodej zařízení nebylo možné ověřit na 
straně dodavatele (nedohledáno 
v účetnictví, falešné faktury či jiné 
daňové doklady)

• chovatel čerpá dotaci na jedno zařízení 
zároveň z více zdrojů (např. z krajských 
dotací)



Kontroly na místě (KNM)

Zjištěné nedostatky u opatření 

Ø Úhrada nákladů na rozbory medu
• uplatnění rozborů, na něž se dotace dle 

nařízení vlády 197/2005 Sb. nevztahuje

Ø Obnova včelstev
• křížovou kontrolou u odběratelů neprokázán 

prodej včelích matek (zasílání matek 
neexistujícím chovatelům včel)  

• nesrovnalosti a nesoulad mezi prodejními 
doklady a matrikou matek

• prodej matek mimo ČR



Administrativní kontrola 

Často opakované nedostatky u opatření

Ø Technická pomoc a Racionalizace kočování
• neúplné daňové doklady (chybí číslo dokladu, 

datum vystavení)
• neaktuální tiskopisy formuláře požadavku
• placeno převodem bez doložení úhrady
• podnikající FO prodává sama sobě
• chybějící fotodokumentace
• nepřesný popis zařízení na faktuře, zařízení nelze 

zařadit k limitu stanovenému nařízením vlády 

Ø Obnova včelstev
• chyby a nepřesnosti ve vedení evidence 

šlechtitelských chovů 
• nepřesnosti uváděné v předkládaných dokladech o 

prodeji



Administrativní kontrola 

Často opakované nedostatky u opatření

Ø Boj proti varroáze – ošetření aerosolem

• použití kopií seznamů z předchozích let
• nepoužití předepsaného tiskopisu 
• chyby v součtech ošetřených včelstev



5. Opatření „Boj proti varroáze“



5. Opatření „Boj proti varroáze“

Změny od roku 2017:

- nově zařazen prostředek na desinfekci úlů – Bee safe, 

- do bodu 10. přílohy č. 2 části B NV 197/2005 Sb. zařazena dvě 
nová léčiva Oxuvar, Apitraz, VarroMed, PolyVar Yellow



5. Opatření „Boj proti varroáze“

Vývoj nákupu léků a léčení aerosolem 2012 až 
2017



5. Opatření „Boj proti varroáze“



5. Opatření „Boj proti varroáze“

Vývoj dotací v Kč na 1 včelstvo v letech 2012 
až 2017



6. Důležité odkazy 

Bližší informace naleznete v následujících 
dokumentech: 
Příručka pro chovatele včel 
Organizační pokyny ČSV
Formuláře požadavků

Na adrese: 
www.vcelarstvi.cz, v záložce Dotace a 
www.szif.cz (tel. 222 871 871; e-mail: info@szif.cz)
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